
   
 
 
 
 
 

Лабораторна робота №2. 
Тема: Настройка операційної системи Windows XP. Установка і настройка обладнання та програм. Робота з 
програмою для запису інформації на оптичні носії.  
Мета: Навчитися здійснювати настройки операційної системи Windows XP, а також установки і настройки 
потрібного обладнання та програм. 
Обладнання: ПК, операційна система Windows XP. 

 
Завдання до виконання. 

1. Повторити правила техніки безпеки. 
2. Ознайомитись із вікном Региональные стандарты встановити Украинский. Виконати настройку  формату 

відображення чисел, грошових одиниць, дати та часу. 
3. Додати  до клавіатури нову мову. 
4. Виконати настройку дати і часу. Визначити день тижня, коли Ви народились. 
5. Виконати настройку екранних заставок. Описати вибір заставки та її індивідуальні настройки. 
6. Вивчити можливості керування електроживленням,  схеми управління живленням. Встановити сплячий 

режим і режим очікування, яка між ними відмінність? 
7. Виконати настройку звукових схем. Створити власну звукову схему. 
8. Виконати установку трьох шрифтів із зазначеної папки. 
9. Отримати відомості про систему. Записати версію ОС, дані користувача та параметри процесора і 

оперативної пам'яті.  
10. Ознайомитись з диспетчером пристроїв. Описати його структуру та можливості роботи з драйверами. 
11. Виконати установку локального принтера. 
12. Виконати настройку миші: поміняти місцями призначення лівої і правої клавіш миші, швидкість 

подвійного натискання, залипання, схеми і параметри покажчика, колеса прокрутки миші. 
13. З дозволу викладача видалити програму ТС з ПК. Виконати і описати установку програми ТС із 

зазначеної папки  з дозволу користувача.  
14. Змінити компоненти програми зазначеної викладачем. 
15. Виконати зміну компонентів Windows. Описати процес видалення і установки компонентів. 
16. Створити обліковий запис користувача з такими параметрами: ім'я – ваше Прізвище, тип – з 

обмеженими можливостями. 
17. Змінити параметри облікового запису: ім'я, картинку, задати пароль. 
18. Видалити створений обліковий запис. 
19. Створити точку відновлення системи. 
20. Виконати аварійне відновлення системи. 
21. Оформити звіт по виконанню роботи. 

 
Контрольні запитання. 

1. Якими засобами виконується настроювання ОС? 
2. Як змінити фоновий малюнок робочого столу? Як вивести на робочий стіл значки? 
3. Як здійснити настройку головного меню Windows’XP? 
4. Які особливості настроювання клавіатури? 
5. Які особливості підключення модему і джерела безперебійного живлення? 
6. Як виконується управління живленням у Windows XP? 
7. Як провести настройку колеса прокрутки миші?  
8. Як здійснити установку потрібної програми? 
9. Яким способом можна змінити чи знищити потрібну програму? 
10. Як здійснюють керування задачами і процесами у Windows XP?  
11. Для чого призначена утиліта Восстановление системы? 
12. Які параметри обмеженого облікового запису можна змінити? 
13. Яким чином виконують діагностику пристроїв? 
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